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Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 

------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art.14 alin. (1) lit. (b) din Legea  

nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările 

ulterioare, şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raionului Făleşti, din 

proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea Î.S. 

„Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”, în proprietatea raionului Făleşti, 

bunurile imobile menţionate în anexă. 

 

2. Agenția Proprietății Publice, în comun cu Consiliul raionului Făleşti, vor 

institui comisia de transmitere și vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea 

bunurilor imobile indicate în anexă în conformitate cu prevederile Regulamentului 

cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. Operarea modificărilor în documentația cadastrală va fi asigurată de către 

titularul de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și în modul 

stabilit de lege. 

 

4. Din anexa nr.229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la 

aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea 

unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, 

art. 1072), cu modificările ulterioare, pozițiile 535, 536, 595, 596 şi 597 se exclud. 

 



2 

 

F:\006\urmatoarea sedinta\12052\12052-redactat-ro.docx 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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               Anexă  

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

bunurilor imobile care se transmit din 

proprietatea statului în proprietatea raionului Fălești 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea bunului 

imobil 

Codul 

cadastral 

Suprafața la 

sol/suprafața 

Locul 

amplasării 

1. Clădirea stației de 

pompare nr.5 

9263105.110.02 265,0 m2 r-nul Ungheni, 

com. Sculeni, 

extravilan 

2. Clădirea de serviciu a 

stației de pompare nr.5 

9263105.110.01 171,3 m2 r-nul Ungheni, 

com. Sculeni, 

extravilan 

3. Construcție accesorie 

(punct de transformare) 

9263105.110.03 25,0 m2 r-nul Ungheni, 

com. Sculeni, 

extravilan 

4. Construcție accesorie 

(punct de transformare) 

9263105.110.04 25,0 m2 r-nul Ungheni, 

com. Sculeni, 

extravilan 

5. Teren aferent 9263105.110 1,1126 ha r-nul Ungheni, 

com. Sculeni, 

extravilan 

6. Clădirea stației de 

pompare nr.35 

4319112.410.02 169,6 m2 r-nul Fălești, 

com. Călugăr, 

extravilan 

7. Clădirea de serviciu a 

stației de pompare nr.35 

4319112.410.01 64,3 m2 r-nul Fălești, 

com. Călugăr, 

extravilan 

8. Bazinul stației de 

pompare nr.35 

4319112.410.03 2314,0 m2 r-nul Fălești, 

com. Călugăr, 

extravilan 

9. Construcție accesorie 

(punct de transformare) 

4319112.410.04 22,8 m2 r-nul Fălești, 

com. Călugăr, 

extravilan 

10. Teren aferent 4319112.410 0,8645 ha r-nul Fălești, 

com. Călugăr, 

extravilan 

 







SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul  hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile,   

număr unic 219/APP/2020 

 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/consulta

re publică 

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
(Aviz nr.04-1977 din 
19.03.2020 

Lipsa de obiecții și propuneri.  

Ministerul Finanțelor 
(Aviz nr.16-04/87/318 din 
17.03.2020) 

Lipsa propunerilor și obiecțiilor.  

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale 
și Mediului 
(Aviz nr.04/1-05/1542 din 
23.03.2020) 

Fără obiecții și propuneri  

Agenția „Apele 
Moldovei” 
(Aviz nr.04-04/1457 din 
25.03.2020) 

Nu are obiecții asupra proiectului de hotărîre 
dat 

 

Agenția Servicii 
Publice 
(Aviz nr.01/2307 din 
26.03.2020) 

Potrivit proiectului se transmit din proprietatea 

publică a statului, administrarea APP, 

gestiunea ÎS Stațiunea Tehnologică pentru 

Irigare Ungheni, în proprietatea publică a 

raionului Fălești, bunurile imobile cu nr. 

cadastrale 9263105.110, 9263105.110.01-

9263105.110.04, 4319112.410, 

4319112.410.01-4319112.410.04. 

Datele cadastrale referitoare la bunurile 

imobile indicate în anexa proiectului nu au 

putut fi verificate, pe motivul că acestea nu 

sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile 

și lucrările cadastrale executate nu au fost 

prezentate spre recepție Agenției Servicii 

Publice, potrivit art.15 alin. (11) al legii 

cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 de 

către întreprinderile care au executat aceste 

lucrări. 

După cum este menționat în 

nota informativă la proiect, 

bunurile imobile nu sunt 

înregistrate în RBI, a fost 

efectuată inventarie-rea 

acestora și au demarat 

lucrările cadastrale, iar 

după definitivarea acestora 

ele vor fi prezentate ASP 

spre recepție de către 

executantul lucrărilor.  

Agenția Relații 
Funciare și Cadastru 
(Aviz nr.36/01-06/224 din 
16.03.2020) 

Lipsa propunerilor și obiecțiilor.  

Ministerul Justiției 
(Aviz nr.04/3429 din 
05.05.2020 

1. La pct. 1 se consideră inutile cuvintele „cu 
titlu gratuit” și „publică a”, deoarece 
proprietatea în funcție de categoria proprietății 
este de stat, a unității administrativ-teritoriale 
sau privată, iar transmiterea cu titlu gratuit a 
bunurilor a bunurilor proprietate publică 
rezultă din prevederile  art.14 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr.121/2007 privind administrarea 
și deetatizarea proprietății publice, care 
statuează că, transmiterea cu titlu gratuit a 
bunurilor proprietate publică se efectuează în 
cazul trecerii bunurilor distincte proprietate a 
statului în proprietatea unității administrativ-
teritoriale și invers (observație valabilă și 

Se acceptă parțial. 

Conform prevederilor pct. 

11 din Regulamentul cu 

privire la modul de 

transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat 

prin HG nr. 901/2015, în 

decizia de transmitere a 

bunurilor imobile se indică 

caracterul transmiterii 

bunurilor (cu titlu gratuit 

sau oneros), adresa, 

numărul cadastral (după 



pentru denumirea Anexei la proiectul Hotărîrii 
Guvernului)  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Potrivi nart. 55 din Legea nr.100/2017 cu 
privire la actele normative, într-o normă nu se 
admite trimiterea la o altă normă de trimitere. 
Prin urmare, la pct. 2 referința la bunurile 
indicate la pct.1 se va substitui cu referința la 
bunurile imobile indicate în anexă, or, la pct.1 
se face referință la bunurile din anexă. 
 
3. Conform regulilor tehnicii legislative, dacă 
se face referință la trei elemente structurale 
consecutive, enumerarea se redă după 
următorul exemplu: 595, 596, 597. Prin 
urmare, la pct. 4 textul „595-597” se va 
substitui cu textul „595, 596, 597”. 
 
4. La pct.5, cuvîntil „publicării” propunem a fi 
succedat de cuvintele „în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova”. 
 
5. În conformitate cu art.36 alin. (2) din Legea 
nr. 136/2017 cu privire la Guvern, hotărîrile și 
ordonanțele se contrasemnează de miniștrii 
care au obligația de punere în aplicare a 
acestora și/sau care sunt responsabili de 
domeniile de activitate care intră parțial sau 
integral în obiectul de reglementare al actului 
normativ, cuvîntul „ministerul” se va substitui 
cu cuvîntul „ministrul”. 
Totodată, denumirea ministerului se va ajusta 
la prevederile art. 1 din Hotărîrea 
Parlamentului nr. 189/2017 pentru aprobarea 
listei ministerelor. 

caz), numărul de bunuri, 

suprafața și alte 

caracteristici. Referința în 

clauza de adoptarea la 

art.14 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr.121/2007 s-a 

făcut întru argumentarea 

faptului că, transmiterea 

bunurilor „cu titlu gratuit” 

este întemeiată. 

 

Se acceptă. 

S-a modificat 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

S-a modificat 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

S-a modificat 

 

 

Se acceptă. 

S-a modificat 

Centrul Național 
Anticorupție 
(Demers nr. 06/2-3137 
din 11.06.2020, Raport de 
Expertiză Anticorupție nr. 
EHG20/6544 din 
10.06.2020 
 

Concluzia expertizei. 
Prin proiect se propune transmiterea cu titlu 
gratuit, cu acordul Consiliului raionului 
Făleşti, din proprietatea statului, administrarea 
Agenției Proprietății Publice, gestiunea 
Î.S.”Staţiunea Tehnologică pentru Irigare 
Ungheni”, în proprietatea raionului Făleşti, a 
unor bunuri imobile. 
În nota informativă se menționează că 
proiectul „a fost elaborat la solicitarea 
Consiliului raional Fălești, bunurile imobile 
solicitate spre a fi transmise fiind necesare 
întru asigurarea implementării proiectului de 
asigurare cu apa potabilă a or. Fălești și a patru 
localități din componența raionului Fălești”. 
Astfel, din nota informativă reiese scopul 
scontat urmare a aprobării proiectului - 
asigurarea cu apă potabilă a or.Fălești și a 
patru localități din componența acestuia. 
Proiectul de asemenea prevede modificarea 
anexei nr. 22/9 din Hotărârea Guvernului 
nr.351/2005, prin excluderea din lista bunurilor 
imobile, proprietate a statului, aflate în 

 



administrarea Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului a pozițiilor: 
535 (Stația de pompare nr.5); 536 (Clădirea de 
serviciu a stației de pompare); 595 (Stația de 
pompare nr.35); 596 (Clădirea de serviciu a 
stației de pompare nr.35); 597(Bazinul stației 
de pompare nr.35). 
În redacția propusă, proiectul nu conține 

factori de risc care să genereze apariția 

riscurilor de corupție. 
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